Handleiding GeoCommissaris van de Koning

GeoCraft is onderdeel van het Science Center GeoFort. GeoCraft is in
samenwerking met: Geodan, de VU, het Kadaster, Rijkswaterstaat, het
Jaar van de Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Cyclomedia.
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Inleiding: Commissaris van de Koning, wat wordt er van mij
verwacht?
Gefeliciteerd, je bent aangenomen als Commissaris van de
Koning van jou provincie! Jou rol is om ervoor te zorgen dat
Burgemeesters hun werk goed doen en dat GeoCraft een veilige
en prettige game omgeving is. Als Commissaris van de Koning
draag je een grote verantwoordelijk, zo heb je worldedit en de
bevoegdheid andere spelers van de server af te bannen. Het is
natuurlijk fijn om als GeoCommissaris van de Koning een
Teamgeest te hebben en goed met andere spelers om te kunnen
gaan.
1
Handleidingen
Lees alle handleidingen goed door, er zijn 4 verschillende
handleidingen, in al deze handleidingen staat informatie die voor
jou van pas kan komen. Niet alle informatie die jij nodig hebt staat
nog een keer beschreven in deze handleiding, lees deze
informatie dus in de andere handleidingen. Belangrijk is dat je alle
handleidingen zorgvuldig doorleest.
2
Jouw Provincie
Maak jou provincie, dorp / stad mooi. Je zorgt ervoor dat de
Burgemeesters uit jou provincie aan het werk gaan om de
provincie op te bouwen. Zorg er natuurlijk ook voor dat nieuwe
spelers (GeoGast) geholpen wordt met het inschrijven en een
perceel te vinden en te claimen, je kan Burgemeesters oproepen
om nieuwe spelers te helpen, maar je helpt zelf ook. Je helpt niet
alleen spelers en Burgemeesters uit jouw provincies maar ook uit
die buiten jou provincie.
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3
Officiele taken GeoCommissaris van de Koning.
Als GeoCommissaris van de Koning heb je een aantal
hoofdpunten waar je je mee bezig houdt, die punten staan
hieronder op een rijtje gezet.
3.1

Spelers op weg helpen.

Je zorg ervoor dat elke speler die online komt op de server zich
inschrijft door /aanmelden, daarna help je een speler aan een
perceel in Nederland. In de handleiding van de Burgemeester
staat beschreven hoe je een perceel aan iemand toekent.
Oorspronkelijk is deze taak bedoeld voor Burgemeesters, maar
als het druk is, Burgemeesters niet reageren is of er geen
Burgemeesters online zijn ben jij de persoon die nieuwe spelers
helpt.
3.2

Burgemeesters aansturen.

Je zorgt ervoor dat de Burgemeesters die online zijn nieuwe
spelers helpen zoals in 3.1 beschreven staat.
3.3

(Loco)Burgemeesters Demoten.

Als een (Loco)Burgemeester zich niet goed gedraagd en zich niet
aan de regels houdt heb jij de bevoegdheid deze speler zijn rank
te ontnemen. Je bent verplicht bij een demote om deze in Trello
te zetten of te mailen naar minecraft@geofort.nl met daarbij de
reden van demote.
3.4

Hoe demote je iemand

Demote iemand met het commando /demote <speler>
Je verplaatst de speler dan naar een rank lager, de GeoGast is de
laagste rank, je demote een speler hier nooit naar.
- GeoGast
- GeoBurger
- GeoLocoBurgemeester
- GeoBurgemeester
- GeoCommissarisVanDeKoning
- Gedeputeerde
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- Geodan
- Koningszoon (sub-naam: Koningshuis)
3.5

LocoBurgemeesters promoten.

Een promote vindt alleen plaats bij LocoBurgemeesters, als een
LocoBurgemeester zich goed gedraagt kan een Commissaris van
de Koning besluiten deze te promoten naar Burgemeester. Goed
gedrag betekend dat een LocoBurgemeester GeoGasten uitleg
geeft over onder andere hoe ze zich moeten aanmelden. Je
promote iemand met het volgende commando: /promote
<speler> Het is nooit toegestaan een GeoGast of GeoBurger naar
(Loco)Burgemeester te promoten. Met /promote verplaats je een
speler naar de eerst volgende rank, zoals in 3.4 beschreven staat.
4. Logblock
Met logblock kan je nakijken wie wat wanneer heeft geplaatst en
gezegd heeft in de chat.
4.1

Blokken nakijken

Je mag een blok nakijken wanneer een speler heeft gegriefd. Je
kijkt een blok zo na: doe /lb tool, je krijgt nu een houten pickaxe in
je hand. Klik hiermee met linkermuisklik op het blok dat je wil
nakijken, je krijgt dan in beeld te staan wie dit blok heeft
geplaatst. Je kan ook /lb toolblock gebruiken, met deze tool krijg
je een bedrock block in je hand die je op een lege plaats kan
plaatsen, je krijgt dan in beeld wie op die plek een blokje heeft
geplaatst en afgebroken.
4.2

Chat nakijken

Zodra je het vermoeden heeft dat een speler zich in de chat
misdragen heeft mag je de chat van die persoon nakijken, dit doe
je met het volgende commando: /lb chat <speler>, je kan zoeken
in zijn chat met /lb chat <speler> search <trefwoord>, Let op: Je
mag deze tool niet zonder geldige reden gebruiken.
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5. Rollbacken
Zodra er gegriefd is kan je ervoor kiezen het gebied terug te
zetten naar originele staat. Let op! Dit is een gevaarlijke tool
waarmee je ook gebouwen kan terug zetten waarvan je dat niet
had gewild, doe bij een fout /lb redo last nadat de opdracht
helemaal is uitgevoerd.
5.1

Een selectie rollbacken (aanbevolen)

Maak een selectie van het gebied dat je wilt rollbacken. Doe dan
/lb rb sel since <tijd>
tijd in d (dagen, h (uren), m (minuten en
s (seconden)
Bijvoorbeeld: /lb rb sel since 1d
Je hebt nu de selectie een
dag terug gezet.
5.2

Een area rollbacken (afgeraden)

Ga in het middelpunt van het bouwwerk staan wat je wilt
rollbacken. Doe dan /lb rb area <radius> <tijd> in Voor radius vul
je de hoeveelheid blokjes in dat de area moet zijn. Let op!
Eigenlijk maak je een ronde selectie om je heen, bij bijvoorbeeld
de radus 50 is dat 50 blokjes naar links, rechts, voren en
achteruit. Een radius van 50 is dus een diameter van 100. Zie
afbeelding.
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6. WorldEdit
WorldEdit is een geweldige tool om snel te kunnen bouwen, maar
is ook een vernietigende tool, je kan er in één klap hele gebouwen
mee weg halen. We geven je hier alleen de basis commando’s
voor WorldEdit, het is niet toegestaan op GeoCraft te gaan
experimenteren met WorldEdit, dit kan je wel doen op servers die
daar speciaal voor zijn gemaakt.
6.1

Commando’s

Doe voorzichtig met deze commando’s. Bij een fout, wacht eerst
tot dat de opdracht is uitgevoerd en doe dan //undo
Bij alle commando’s moet je eerst een selectie met twee posities
zetten met een houten hakbijl, je kan ook met de commando’s
//pos1 en //pos2 gebruiken om de 2 posities te zetten.
//set <blok>
Verplaatst alle blokken in de gehele selectie naar het opgegeven
blok.
//replace <blok> <blok>
verplaatst het eerste blok voor het tweede blok.
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//hollow
Selecteer het gehele gebouw en voer dan het commando uit. Let
op! Selecteer alleen het gebouw en niet de ondergrond.
//outline <blok>
Maakt een holle ruimte
Let op! Doe bij WorldEdit altijd voorzichtig met opdrachten waarbij
je een radius moet invullen, zie 5.2 voor uitleg over de radius.
6.2

Watertempel weghalen

In de GeoCraft wereld zijn WaterTempels gegenereerd. Selecteer
deze volledig en voer dan het volgende commando uit: //replace
water,goldblock,19:1,168,169 0
7. Bannen of Kicken
Je hebt de bevoegdheid een speler bij slecht gedrag een tijd van
de server te bannen, je kan ook een waarschuwing geven door
iemand van de server te kicken. Lees het banbeleid voor de
commando’s en de regels. Let op! Zodra jij je expres niet aan het
banbeleid houdt wordt je rank gelijk afgenomen.
8. Regels / Algemene voorwaarden
Lees de Algemene Server Regels GeoCraft en Algemene
voorwaarden zorgvuldig door, deze documenten zijn belangrijk!
Bij een overtreding van de Regels of Algemene voorwaarden
wordt je je rank ontnomen waarop je bezwaar kan indienen bij
minecraft@geofort.nl.
9. WhatsApp groepen, Discord en Trello
GeoCraft heeft een aantal officiële kanalen waarover
gecommuniceerd kan worden. Via deze kanalen kan overlegd
worden en kunnen aandachtspunten worden bijgehouden.
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9.1

WhatsApp

Via WhatsApp communiceert de community met elkaar, hierin
worden snel punten besproken, worden vragen beantwoord en
kan overlegd worden. GeoCraft heeft de volgende Officiële
WhatsApp groepen:
- GeoCraft - Community: Deze groep is bedoeld om onderling te
overleggen. De volgende groepen hebben toegang tot deze
WhatsApp groep: Commissarissen van de Koning en
Koningszonen.
- GeoCraft - Offtopic: In deze groep kan gepraat worden over
dingen die niet persé in contact staan met GeoCraft, een
soort vrienden groep. De volgende groepen hebben toegang
tot deze WhatsApp groep: Commissarissen van de Koning,
Gedeputeerde en Koningszonen.
- GeoCraft – TechTeam: In deze groep worden technische
onderwerpen besproken. De volgende groepen hebben
toegang tot deze WhatsApp groep: Gedeputeerde en
Koningszonen.
- GeoCraft – Koningszonen: In deze groep worden
Organisatorische onderwerpen besproken. Alleen
Koningszonen hebben toegang tot deze groep.
9.2

Discord

Via Discord kan je makkelijk met elkaar praten, hierin overleggen
we over allerlei zaken. Iedereen heeft toegang tot deze discord,
waarin niet iedereen in elk channel kan praten. Zo zijn er aparte
channels voor GeoCommissarissen, Burgemeesters, Staff-leden
etc. De link is te vinden op www.geocraft.nl/discord.
9.3

Trello

Trello is een website waarin bepaalde aandachtspunten worde
beschreven en waar iedereen op kan reageren. Via dit kanaal
worden Demotes, Promotes, aandachtspunten, bugs etc
besproken. Maak een account aan op www.trello.com en stuur
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het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld naar
remi@geofort.nl.
10. Projectverdeling GeoCraft
Community (Koningszoon):
- Kay (ign: Hammerwhip):

Aanspreekpunt Community

GeoFort (Koningszoon / Koningshuis):
- Koen (ign: TheRealLemon):
Technisch projectleider
- Kevin (ign: QuintenSunStar): Sollicitaites, support en
Communicatie.
- Remi (ign: GeoFort):
Organisatie, PR, support,
sollicitaites en Communicatie.
- Willemijn (ign: Fortvrouw):
Organisatie en PR
Geodan (Geodan):
- Stefan (Kamikazekabouter):

Technisch projectleider

11. Termen
Hier staan een aantal veel gebruikte afkortingen en termen.
- cvdk = Commissaris van de Koning
- Loco = GeoLocoBurgemeester
- GeoFort = Science Centre gelegen in Herwijnen helemaal
over cartografie en navigatie. www.geofort.nl
- GeoCraft NL = Andere naam voor GeoCraft.
- Geodan = Geo software bedrijf.
- Kick = Je wordt van de server afgezet, maar kan gelijk weer
op de server. Dit is een waarschuwing.
- Tempban = Tijdelijke ban van de server, je kan de server nu
voor een bepaalde tijd niet opkomen.
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12. Ranks
Op GeoCraft bestaan een aantal rangen, ze staan hier van laag
naar hoog beschreven:
- GeoGast = Speler die voor het eerst op de server komt
- GeoBurger = Een GeoGast die zich in geschreven heeft,
deze speler mag nu een perceel bij een GeoBurgemeester
aanvragen.
- GeoLocoBurgemeester = Speler die orde houdt op de server
en informatie geeft.
- GeoBurgemeester = Speler die percelen uitdeelt en informatie
geeft aan nieuwe spelers.
- GeoCommissarisVanDeKoning = Speler die orde houdt op de
server en ervoor zorgt dat de Geo(Loco)Burgemeesters zich
goed gedragen.
- Gedeputeerde = Een lid van het TechTeam, op de server
heeft deze speler dezelfde rechten als een Commissaris van
de Koning.
- Geodan = Werknemer bij Geodan.
- Koningszoon (sub-naam: Koningshuis) = Hoogste rank, deze
spelers zijn de organisatie van GeoCraft.
13. Notities
Hier staan een aantal belangrijke punten beschreven.
13.1 Dit bestand.

Het is niet toegestaan dit bestand te Kopiëren, bewerken of
onder een andere naam met soort gelijke inhoud te publiceren.
13.2 Algemene voorwaarden en Server regels

Op dit bestand gelden de Algemene voorwaarden van GeoFort.
De Commissaris van de Koning moet zich te allen tijde aan de
Algemene Server Regels houden.
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13.3 Ban en Demote

GeoCraft heeft het recht iedereen zonder reden een demote of
ban te geven, hiertoe heeft een Commissaris van de Koning geen
rechten, hij is verplicht altijd een reden te geven bij ban of demote
ook moet hij dit beschrijven in Trello.
13.4 Algemene Server Regels

De Algemene Server Regels van GeoCraft gelden ten alle tijden,
ook als iemand van het beheer je verteld dat je deze regels mag
overtreden. De Algemene Server Regels staan op
www.geocraft.nl en accepteer je automatisch zodra je de server
binnenkomt.
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